REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS TELŠIŲ APSKRITIES SKYRIUS
TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2017-04-13 Nr. 51/10P-3
Posėdis įvyko 2017-04-13, pradžia 10 val.
Posėdžio pirmininkas – Regiono plėtros tarybos pirmininkas Antanas Černeckis.
Posėdžio sekretorė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Telšių
apskrities skyriaus vyriausioji specialistė Evelina Zelbaitė.
Posėdyje dalyvavo tarybos nariai:
Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras,
Antanas Tenys, Mažeikių rajono savivaldybės meras
Sigutė Bernotienė, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys,
Mindaugas Jurčius, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys,
Adomas Domarkas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys,
Kęstutis Gusarovas, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys,
Sigitas Kaktys, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys.
Posėdyje taip pat dalyvavo Vaclovas Vaičekauskas, Regioninės plėtros departamento prie
VRM Telšių apskrities skyriaus vedėjas, Julijana Gnadl, Regioninės plėtros departamento prie
VRM Telšių apskrities skyriaus vyriausioji specialistė, Gintarė Martinkienė, Regioninės plėtros
departamento prie VRM Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus
vyriausioji specialistė, Roma Kenstavičienė, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja, Laima Simanauskienė, Telšių rajono
savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, Jurgita
Saldukienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų
skyriaus vyriausioji specialistė, Saulius Urbonas, Telšių rajono savivaldybės administracijos
direktorius, Bronius Kryžius, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius. (Dalyvių
sąrašas pridedamas).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams dalių „Priemonių planas“ ir „Plano
įgyvendinimo stebėsena“ pakeitimo.
Pranešėja – Julijana Gnadl, Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių apskrities
skyriaus vyriausioji specialistė.
2. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių
kelių vystymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių
regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Julijana Gnadl.
3. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių
atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų
bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Julijana Gnadl.
4. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos
ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Telšių regiono prioritetinio ir rezervinio projektų sąrašų
patvirtinimo.
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Pranešėja – Evelina Zelbaitė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių apskrities
skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdžio pirmininkas Antanas Černeckis pasveikino visus susirinkusius, supažindino su
posėdžio darbotvarke. Pasiūlytai darbotvarkei Tarybos nariai pritarė.
1. SVARSTYTA. Dėl Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams dalių „Priemonių
planas“ ir „Plano įgyvendinimo stebėsena“ pakeitimo.
Julijana Gnadl, Regioninės plėtros departamento prie VRM Telšių apskrities skyriaus
vyriausioji specialistė, Tarybos narius informavo, kad ties šiuo darbotvarkės klausimu yra parengti
du sprendimo projektai. Pirmame plano pakeitimo projekte atlikti neesminiai pakeitimai
atsižvelgiant į Plungės rajono savivaldybės mero 2016-04-04 raštą Nr. AS-2130 „Dėl planuojamo
įgyvendinti projekto „Plungės miesto Telšių, Laivės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių
parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ paraiškos pateikimo termino pratęsimo“
ir 2016-04-04 raštą Nr. AS-2096 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas
prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projekto paraiškos pateikimo termino tikslinimo“.
Antrame plano pakeitimo projekte numatomi pirmojo plano pakeitimo projekto pakeitimai ir
pakeitimai ties priemone 10.1.3.-ESFA-R-920 – prašoma Telšių regiono plėtros plane 2014-2020
metams išbraukti projektus „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir aptarnavimo kokybės
gerinimas Plungės rajono savivaldybėje, I etapas“ ir „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir
aptarnavimo kokybės gerinimas Plungės rajono savivaldybėje, II etapas“ ir įtraukti projektą
„Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir aptarnavimo kokybės gerinimas Plungės rajono
savivaldybėje“ (Plungės rajono savivaldybės mero 2017-04-12 raštas Nr. AS-2310 „Dėl Telšių
regiono plėtros plano 2014-2020 metams dalių „Priemonių planas“ ir „Plano įgyvendinimo
stebėsena“ pakeitimo“). Vidaus reikalų ministerija šiam keitimui pritarė.
Tarybos nariai bendru sutarimu nutarė balsuoti pagal antrąjį sprendimo projektą.
Vyr. specialistė pasiūlė pakeisti Telšių regiono plėtros tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimu
Nr. 51/10S-9 „Dėl Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams dalių „Priemonių planas“ ir
„Plano įgyvendinimo stebėsena“ pakeitimo“ patvirtintas Telšių regiono plėtros plano 2014–2020
metams dalis „Priemonių planas“ ir „Plano įgyvendinimo stebėsena“ ir jas išdėstyti nauja redakcija.
Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 8 (aštuoni), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA.
Pakeisti Telšių regiono plėtros tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 51/10S-9 „Dėl
Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams dalių „Priemonių planas“ ir „Plano įgyvendinimo
stebėsena“ pakeitimo“ patvirtintas Telšių regiono plėtros plano 2014–2020 metams dalis
„Priemonių planas“ ir „Plano įgyvendinimo stebėsena“ ir jas išdėstyti nauja redakcija.
2. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 06.2.1-TIDR-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai
finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Julijana Gnadl pasiūlė pakeisti projekto „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo, ir Minijos
gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ paraiškos
finansuoti projektų pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminą atsižvelgiant į Plungės rajono
savivaldybės mero 2016-04-04 raštą Nr. AS-2130 „Dėl planuojamo įgyvendinti projekto „Plungės
miesto Telšių, Laivės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo
saugos priemonių diegimas“ paraiškos pateikimo termino pratęsimo“. Tarybos nariai klausimų
neturėjo.
Balsavo: už – 8 (aštuoni), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
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NUTARTA:
Pakeisti Telšių regiono projektų sąrašą, patvirtintą Telšių regiono plėtros tarybos 2017 m.
vasario 23 d. sprendimu Nr. 51/10S-2 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr.
06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų
bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.
3. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008
„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo.
Julijana Gnadl informavo, kad yra gautas Plungės rajono savivaldybės mero 2016-04-04
raštas Nr. AS-2096 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
įgyvendinimo priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra“ projekto paraiškos pateikimo termino tikslinimo“. Pagal pateiktą raštą prašoma pakeisti
projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšių regione“ paraiškos pateikimo
terminą įgyvendinančiai institucijai. Tarybos nariai klausimų neturėjo.
Balsavo: už – 8 (aštuoni), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA:
Pakeisti Telšių regiono projektų sąrašą, patvirtintą Telšių regiono plėtros tarybos 2017 m.
vasario 23 d. sprendimu Nr. 51/10S-6 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės Nr. 05.2.1APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Telšių regiono projektų sąrašo pakeitimo“, ir jį
išdėstyti nauja redakcija.
4. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Telšių regiono prioritetinio ir
rezervinio projektų sąrašų patvirtinimo.
Evelina Zelbaitė informavo, kad priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas
kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažosios apimties infrastruktūrą“
2016-09-30 buvo gauta 30 projektinių pasiūlymų. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2015 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. 3D-605 „Dėl paramos lėšų limitų regionams skaičiavimo
metodikos patvirtinimo“ Telšių regiono paramos lėšų limitas yra 3334805 eurai. Pateiktų
projektinių pasiūlymų paramos lėšų suma viršija nustatytą limitą, t. y. projektinių pasiūlymų
paramos lėšų suma yra 4373557,02 eurai. Įvertinus projektinius pasiūlymus, patvirtinus išvadas,
buvo sudaromi Telšių regiono prioritetinis ir rezervinis projektų sąrašai. Nacionalinė mokėjimo
agentūra atlikusi projektinių pasiūlymų atrankos kontrolės vertinimą informavo, kad pastabų dėl
projektų vertinimo neturi.
Vyr. specialistė pranešė, kad šiuo darbotvarkės klausimu yra parengti du sprendimo projektai.
Pirmajame pateiktame sprendimo projekte yra nustatytas Telšių regiono prioritetinis projektų
sąrašas, kuriame yra įtraukti 24 projektiniai pasiūlymai, ir Telšių regiono rezervinis projektų
sąrašas, kuriame yra įtraukti 6 projektiniai pasiūlymai.
Antrajame sprendimo projekte pateikiami Telšių regiono prioritetinis ir rezervinis projektų
sąrašai atsižvelgiant į Telšių rajono savivaldybės administracijos 2017-04-10 raštą Nr. R7-822 „Dėl
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programų priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“ Telšių regiono projektų sąrašo patikslinimo“ – išbraukiant iš Telšių
regiono prioritetinio sąrašo projektą „Nevarėnų kultūros centro vidaus patalpų kapitalinis remontas,
pritaikant bendruomenės poreikiams“, Telšių rajono savivaldybės administracijos 2017-04-13 raštą
Nr. R7-868 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programų priemonės „Pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Telšių regiono rezervinio projektų sąrašo
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patikslinimo“ – išbraukiant iš Telšių regiono rezervinio sąrašo projektus: „Pastato, esančio Degaičių
kaime, Degaičių g. 5, kapitalinis remontas, pritaikant bendruomenės poreikiams“ ir „Buožėnų
kaimo Mokyklos g. kapitalinis remontas“, ir Plungės rajono savivaldybės mero 2017-04-13 raštą
Nr. AS-2338 „Dėl projektinio pasiūlymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos
priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama
investicijoms į visų rūšių mažosios apimties infrastruktūrą“ išbraukimo iš prioritetinio projektų
sąrašo“ - išbraukiant iš Telšių regiono prioritetinio projektų sąrašo projektą „Dalies visuomeninės
paskirties pastato ir viešųjų erdvių sutvarkymas Žlibinų kaime“. Pagal savivaldybių pateiktus
prašymus į Telšių regiono prioritetinį projektų sąrašą įtraukti 23 projektiniai pasiūlymai, į Telšių
regiono rezervinį projektų sąrašą įtraukti 3 projektiniai pasiūlymai.
Tarybos nariai bendru sutarimu nutarė balsuoti pagal antrąjį sprendimo projektą.
Balsavo: už – 8 (aštuoni), prieš – 0 (nebuvo), susilaikė – 0 (nebuvo).
NUTARTA:
1. Patvirtinti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Telšių regiono prioritetinį projektų sąrašą.
2. Patvirtinti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Telšių regiono rezervinį projektų sąrašą.
Posėdžio pabaigoje Plungės rajono savivaldybės meras A. Klišonis pasiūlė įpareigoti UAB
„Telšių regiono atliekų tvarkymo centrą“ atlikti veiklos auditą. Telšių regiono plėtros tarybos nariai
pritarė išsakytam pasiūlymui ir bendru sutarimu nusprendė – įpareigoti A. Klišonį kreiptis į UAB
„Telšių regiono atliekų tvarkymo centrą“.

Tarybos pirmininkas

Antanas Černeckis

Sekretorė

Evelina Zelbaitė
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